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  شرح و عملکرد
 اههمر به نسیما پایه بردو منظوره  يپودر یچسب کاش

و  يمریکاهش آب، مواد پل يها یافزودن سنگدانه ها،
و  زكنا يها الیهسود مند است که در یائیمیش باتیترک

 رـجو آ نگـس ،میکارـس صبـن ايرـبمتوسط  اـی
 با. ستا مناسب ربسیاآب  خلدا يها محیطدر  صبخصو

 را، بر یاز مصالح ساختمان ياریبس انوـت میمحصول،  ینا
 کاشی ،نسیما ماسه تمال،  بتن( مناسب حسطوروي 

آوري  عمل يها بچو یاو  بلعا ونبددار و  باـلع ياـه
سنگدانه  ،مانیس يمحصول محتو نی. ادنمو نصب) هشد
 یکننده و افزودن طی، تغليپودر يمرهایمناسب، پل يها
چسب مختلط  کیاست،  که در تماس آب   یائیمیش يها
 جادیبا قوام مناسب  ا يپودر يها نیو رز مانیاز س يقو
مختلف موجود، موجب  يپودر يمرهایکند. حضور پل یم

مقاومت چسب در  شی، انعطاف و افزايبند بهبود آب
 باتیترک نیکند. همچن یکمک م یرطوبت يها طیمح

 شوند  یچسب م یموجود موجب کاهش ترك و جمع شدگ

 موارد کاربرد

 یساختمان ي، سنگ هاکی، سرامینصب کاش  
 سطوح  هیدر کل

 یطـمح اـیو  تخرـسدر ا کیسرام یا یکاش نصب 
 شپزخانهآ م،حما، هگارکشتا مانند بمرطو يها
 ريکا کاشی همچنینو  شوییـستد ،نعتیـص

  تزئینی
 دار بلعا یاو  فصا حسطوروي  بر رکا 

 خواص و مزایا
  ب محیط مرطوآب و بر ابردر مقاومت مطلوب 
 ن سادي آنصب عمو 

 زكناي الیه هادر  لیت اجرا قاب 
 را دارد نصب اي یی کافی بررآکان ماز 
  ایده آلچسبندگی 

  کاهش ترك خوردگی و انقباض 

  سهولت اجرا 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 يخاکسترو  مکر نگدر دو ر :نگر 
 اردند: لشتعاا جهدر 

 مکیلوگر 8/1):  يری(حالت خم صمخصو وزن 
 لیتردر 

 میزان و نحوه ي مصرف
  طبله  و فاقد مسطح ، بایستی سفتر یر کازسطح

غن رویا  آوري وعمل ده ما، گریس، غن، رونگر یا
 قالب باشد.

 ح طوــطحی ســسب ذــاهش جــت کــجه
 نمائید.ده ستفاار ــیماپراز ل ــمتخلخ

 کافی جهت م ستحکاداراي اچوبی بایستی ح سطو
از قبل و میک باشند اسروکاشی وزن تحمل 

یمر ابا پررا چوبی ح طوـس، سبـچده از تفاـسا
 فیلر پایه سیمانی، و  ب مایع چس شامل ص مخصو

ن دـشک شـخاز ل ـقب داده وکامالً پوشش 
 ه نصب کاشی ها با چسب نمایید.ـبام دـقار ـیماپر
 اه رـبه همرا  از این محصول م کیلوگر 4ان میز

از پس  ده ونموط مخلوآب  رـک لیتـیحدود  
و برکنید ـه صـقیقد 5ت دـبه م، لیهاو اختالط

 بـن ترتیـیاه ـد. بـایینمط مخلوداً آن را مجد
 طختالاي ا. براستفاده می شودده ماآمحصول 

 .شودده ستفاای ـبرقن زـهماز  مناسب و مطلوب
مقدار آب بهینه براي تهیه خمیر، حداقل آبی است 
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که بتوان یک خمیر یکنواخت، قابل اجرا و قوام 
 یافته را تهیه نمود.

  محصول با دن آب نموط مخلواز قبل  بهتر است
از س ـپو ه ـیخترج رمدف یک ظررا درون ب آ
چسب پودري چند ار آب، مقد يگیرازه دـنا

سپس به  و دهرـافه کـضآن اه ـبرا  منظوره 
مخلوط کردن در زمان کافی،  تا رسیدن به یک 

 .ادامه دهید خمیر یکنواخت و قوام یافته 
 را  خمیر شده  چسب کاشی پودري چند منظوره

 رويی ـفقرت اوـص بهدار نه انددکاردك توسط 
کاشی یا ن، خشک شدازقبل  ه وکشیدار یودسطح 

ر کنادر میلیمتر  2قل ابا فاصله حدرا میک ارـس
ن مکاا ،رندکی فشاا اعمال اـبار داده و یکدیگر قر
 چسب کاشی پودري چند منظوره خت اپخش یکنو

ید. تنظیم آورهم افر میکارـپشت کاشی یا سرا در 
تا ط ختالوع ارـشن اـمزاز ست ـجابجایی می بای و

 برسد.م تمااقیقه به د 30ود کثر حداحد

  2حدود  فصاح سطوروي بر جهت استفاده 

مورد نظر نیاز است. اما در   متر مربعم در کیلوگر
جهت صورتی که سطح مورد نظر ناصاف باشد 

کاشی یا سرامیک  نچسباندو سطح ري صافکا
تا  5/5 حدود میلیمتر 6تا  3 جهت تامین ضخامت

 مورد نیاز است. مترمربع هر  م درکیلوگر10

 نگهداريبسته بندي و نحوه 
 قابل  یلوگرمیک 25 يها سهیمحصول در ک نیا

 باشد. یعرضه م

 دور از   گرادی+ درجه سانت35+ تا 5 نیب يدردما
 يو در جا خبندانیو دینور خورش میتابش مستق

 شود . يخشک نگهدار

 مناسب ودر بسته  طیدر شرا يصورت نگهدار در
 باشد. یم يماه قابل نگهدار 6تا  هیاول يبند

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک و  ،هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش
 عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


